Early Booking 2023

Jeres early booking fordele
check		 Førstevælger = I er sikre på at få jeres foretrukne
campingplads, boligtype og periode
check		 Ankomst og afrejse alle ugens 7 dage
check		Gebyrfri annullering frem til d. 1. marts 2023
check		Gebyrfri ændring frem til d. 1. marts 2023
check		 Skøn lang ferieforberedelsestid!
check		Medlem af Rejsegarantifonden

Book jeres campingferie 2023 nu!
Early birds flyver højest og de får altid de bedste fordele! I er
øjeblikkeligt sikre på at få jeres foretrukne campingplads,
boligtype og ønskede periode! I kan nyde ekstra lang
forberedelsestid og I er endnu ikke bundet til noget! Hvorfor
vente med at booke ferien? Vælg sikkerhed og frihed og book
jeres ferie for 2023 nu. Læs mere om early booking 2023 her.

Er prisen på jeres
foretrukne campingplads
ikke tilgængelig?

Book nu og beslut jer
senere!
• Lav en forhåndsbooking. Den er ikke bindende!
• I modtager en bekræftelse på
forhåndsbookingen på e-mail.
• I betaler et foreløbigt depositum på kr. 300,pr. nat.

Er prisen på jeres foretrukne
campingplads tilgængelig?

• I får besked når priserne er tilgængelige.
Herfra har I 5 dage til at beslutte jer.

Klar, parat, book!

• Vil I booke ferien? Så sætter vi jeres foreløbige
depositum sammen med det endelige
depositum (30% af det samlede beløb).
Vil I afbestille jeres forhåndsbooking? I så fald
får I jeres foreløbige depositum refunderet.

• Book nemt jeres ferie på vacansoleil.dk

Ændrer I planer? Intet problem!

• I modtager øjeblikkeligt en bekræftelse på e-mail.
• I betaler et depositum på 30% af det fulde beløb.

Ændrer i planer? Intet problem!
• Gebyrfri annulering frem til 1. marts 2023. Vi refunderer jeres
depositum direkte.
• 1 x Gebyrfri ændring af jeres destination, campingplads,
boligtype og periode frem til 1. marts 2023.

• Gebyrfri annulering frem til 1. marts 2023.
Vi refunderer jeres depositum direkte.
• 1 x Gebyrfri ændring af jeres destination,
campingplads, boligtype og periode frem
til 1. marts 2023.

